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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En un context com l'actual, el servei postal prestat per Correos té un indubtable paper per
contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica de país, tant a nivell estatal, com autonòmic i
especialment en l'àmbit municipal, recorrent i atenent diàriament totes les localitats i municipis de
l'Estat, garantint la prestació d'un servei públic a la ciutadania, empreses i administracions en la
totalitat dels nuclis de població, a al marge de la seva rendibilitat econòmica.

Les dades ho posen en valor: Més de 8.000 municipis atesos, 16 milions de llars, 3,2 milions
d'empreses (més del 99% són Pimes) i un total de 7.100 punts d'atenció en l'àmbit rural
(carters/es rurals i oficines) i més de 100.000 quilòmetres diaris. En concret a les Illes Balears
Correos dóna servei als 67 municipis tot i que els darrers anys s’ha minvat molt el servei.

Durant l’Estat d'alarma el servei postal va ser declarat com a servei essencial i reconegut com un
element de vertebració i cohesió territorial, és un valor arrelat en la vida social dels municipis des
de la prestació d'un servei públic, contribuint al desenvolupament econòmic dels mateixos,
facilitant i donant accessibilitat a el dret de ciutadans/es, comerços, empreses i administracions a
disposar d'un servei postal a preu assequible i de qualitat. Però amb les actuals polítiques
estratègiques i de gestió de la Direcció de Correus aquest dret s'està limitant.

Concretament a la nostra comunitat hem pogut veure com l'empresa SAE Correos y Telégrafos
SA, SME va decidir suprimir oficines de tota la vida com s’Arraco, Es Capdellà, Lloret, Sant Joan
de Labritja, Cala Sant Vicent, Platges de Muro, Sant Llorenç de Balafia, Sant Carles de Peralta, i
d’altres s’han vist amb un afectades per la reducció d’horari com les de Calan Porter, Llubí o
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Fornells amb 30 minuts de servei o Es Mitjor Gran amb 1 hora de servei.

Es cert que Correos no ha muntat cap ERO, però si ha reduït considerablement el nombre
d’efectius en quasi un 15%, no cobrint les places dels treballadors jubilats o, en el cas dels
funcionaris, passant a altres organismes de l’administració central. La conseqüència directe
d’aquestes mancances és la càrrega de feina dels efectius que queden en actiu, veient-se
impossibilitats clares de compliment de la Llei Postal 43/10 de repartir tots els enviaments a diari
de dilluns a divendres. En conseqüència, la reducció de la contractació de personal deixa sense
cobrir llocs de feina estructurals així com impossibilitat de cobrir els permisos o qualsevol tipus
d'absència dels treballadors, de manera que la es reflecteix en dies sense servei.

Cal recordar que en el seu dia Correus tenia Unitats de Repartiment pròpies (Carteries) a quasi
totes les localitats de la comunitat, i que per pura logística es varen traslladar als membres de les
mateixes a Unitats de Repartiment centralitzades de poblacions veïnals, com el cas de Porto
Cristo, Can Picafort, Sant Josep, Alaior, Ferreries o Es Mercadal, municipi en el que els
treballadors s’han hagut de traslladar a Maó amb la pèrdua de temps i augment de quilometratge
que açò significa.

Per altre banda també preocupa la deslocalització de serveis al CTA (Centre de Tractament
Automatitzat de Palma) on s’han reduït la maquinària el que es tradueix amb menys activitat,
contractació i adaptació dels horaris dels treballadors/es. Ens trobam davant una realitat que una
carta de Maó, que va en destinació a Maó, hagi d’anar a Palma des d’on s’envia a València, on se
li posa el segell de cancel·lació de franqueig, es tramet a Palma i s’envia de tornada a Maó... tot
degut a que la màquina de cancel·lar l’han traslladada a un altre lloc. Axí ens preocupa la política
de deslocalització dels serveis que, sumada a una reducció de la contractació, provoquin una
reducció del Servei Públic Postal, tan proper i necessari (essencial durant l’Estat d’alarma). Ens
preocupa que els serveis de distribució postal prestats fins ara a la comunitat de les Illes Balears
baixin en qualitat amb el consegüent perjudici per als ciutadans/es i empresaris/es de la de la
nostra comunitat. En un territori com les Illes Balears és important prendre les decisions amb la
visió de les diferents administracions que tenen un coneixement més proper de les necessitats de
la ciutadania i de la realitat territorial.

L'actual Llei Postal i altres normes dependents reconeixen sense cap mena de dubte que:

- Tots els/les usuaris remitents o destinataris d'enviaments postals tenen dret a un servei postal
universal de qualitat prestat de forma permanent, en tot el territori nacional i a preus assequibles,
al menys cinc dies a la setmana, d'acord amb la normativa europea i nacional d'aplicació.

- L'abast i la prestació efectiva del servei postal universal han de respondre als principis de
cohesió social i territorial, no discriminació per raó de qualsevol circumstància o condició personal,
social o geogràfica, continuïtat, eficàcia i eficiència en el servei, i haurà d'adequar permanentment
a les condicions tècniques, econòmiques, socials i territorials i les necessitats dels usuaris, en
particular en matèria de densitat de punts d'accés i d'accessibilitat als mateixos, sense detriment
de la seva qualitat.

Per l'exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l’Estat a definir una posició de defensa del
servei postal públic i els seus compromisos amb el futur de Correus com a empresa capdavantera
del sector públic, cessant el més aviat possible les disputes d'interessos i posicions entre
ministeris.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l’Estat a garantir els compromisos de
finançament per a la prestació dels serveis postals a tots els ciutadans i ciutadanes i que permetin
a la nostra comunitat, complir els paràmetres de qualitat determinats per llei, el correcte exercici
de la prestació dels serveis postals, i assegurant que tots els ciutadans i ciutadanes rebin el
repartiment de correspondència a 5 dies a la setmana com determina la Directiva postal europea.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l’Estat a cobrir els llocs estructurals
suprimits a les Unitats de Repartiment de les nostres illes, necessaris per oferir un servei de
qualitat a la ciutadania.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l’Estat a mantenir la qualitat de les
condicions laborals, garantint una plantilla amb prou treballadors i treballadores que permeti les
corresponents substitucions per malaltia, permisos o vacances.

5.- El Parlament de les Illes Balears donarà trasllat d'aquest acord al Govern d’Espanya.

Assabentament grup,

Mª PILAR CARBONERO I
SÁNCHEZ Pilar COSTA I SERRA
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